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فريو�س حمى الإيبوال وخطره العاملي

املر�سال  -تورونتو :
يعترب مر�ض فريو�س
الإيبوال � EVDأو حمى
الإيبوال النزفية EHF
من �أحد الأمرا�ض
الب�شرية اال�شد خطرا
علي العامل �صحي ًا
واقت�صاديا ً.
و تبد�أ اعرا�ض هذا
املر�ض عادت ًا بالظهور
بعد يومني �إىل ثالثة
�أ�سابيع من الإ�صابة
بالفريو�س ،وتتمثل يف حمى والتهاب
احللق و �آالم الع�ضالت و�صداع،
وعاد ًة ما يتبعها غثيان وقيء
و �إ�سهال ،وي�صاحبها انخفا�ض
وظائف الكبد والكلية ،ويبد �أ
بع�ض ا لأ�شخا�ص بالتعر�ض
مل�شاكل النزيف يف هذه املرحلة.
ميكن الإ�صابة بفريو�س مر�ض الأيبوال
عن طريق االت�صال باحليوانات
امل�صابه بالعدوى من خالل الدم �أو

�سوائل اجل�سم ،عاد ًة القرود �أو خفا�ش
الفاكهة .ال يوجد دليل مو ّثق على
االنت�شار من خالل الهواء يف البيئة
الطبيعيةُ .يعتقد �أن خفا�ش الفاكهة
يحمل الفريو�س ويقوم بن�شره دون
الإ�صابة به .مبجرد �إ�صابة الإن�سان
بالعدوى .وميكن للمر�ض �أن ينت�شر
�أي�ض ًا باالنتقال بني الأ�شخا�ص
الذكور الناجون من املر�ض النهم
قادرون على نقل العدوى عن طريق
املني ملا يقرب من �شهرين.

عاد ًة ما يتم �أو ًال
ا�ستبعاد الأمرا�ض
ا لأ خر ى ذ ا ت
الأعرا�ض امل�شابهة،
مثل املالريا والكولريا
والأنواع الأخرى من
فريو�سات احلمى
للقيا م
ا لنز فية
بت�شخي�ص املر�ض
 .حيث يتم فح�ص
عينات الدم للك�شف
عن وجود �أج�سام
م�ضادة للفريو�س �أو احلم�ض النووي
الريبي للفريو�س �أو وجود الفريو�س
نف�سه لت�أكيد الت�شخي�ص ،وينتقل
فريو�س الإيبوال من االن�سان اىل
االن�سان عن طريق االت�صال املبا�شر
مع الدم �أو �سوائل اجل�سم من �شخ�ص
م�صاب �أو مالم�سة �شفرات حالقة
�أو معدات طبية ملوثة ،وخا�صة الإبر
واملحاقن ،واملني قد يكون معدي يف
حالة الناجني
تتمه �ص 7
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اجلالية العربية متيل لت�أييد توري وكرامبي
روبفوردممايفتحاملجالجلونتوريالفر�صة
الكبريةللفوزبهذهاالنتخابات.
بينما يبدو�أن�أيديولوجيةاملر�شحه�أوليفيا
ت�شاو اال�شرتاكية ،الحت�ضى بقبول ً معظم
الناخبيني العرب يف تورنتو ،الأمر الذي يرتك
مر�شح حزب املحافظني جون ت��وري ك�أف�ضل
خيار ليكون العمدة القادم ملدينة تورونتو.
اما مدينة م�سي�ساغا فتعترب ال�سيده بوين
كرومبي ،املر�شحه املف�ضله وذلك لروحها
امل��رح��ة وج��اذب�ي�ت�ه��ا اخل�لاب��ه ،وح�سن

املر�سال-تورونتو –ت�شهد االنتخابات
البلدية لل�سباق على مقاعد رئا�سة البلدية
يف حمافظة �أونتاريو هذا العام ،خا�صة
يف مدينتى تورونتو وم�سي�ساغا تناف�س ًا
�شديد ًا تغذيه تعدد املرت�شحني ومدى قوة
القاعده االنتخابيه لكل منهم .
ف�ف��ي ت��ورون �ت��و ه �ن��اك  3متناف�سني
رئ �ي �� �س �ي�ين ل��رئ��ا���س��ة ال��ب��ل��دي��ة وه���م:
دوغ ف��ورد� ،أوليفيا ت�شاو ،وج��ون ت��وري.
ويف م�سي�ساغا هناك مر�شحني رئي�سيني
وهما �ستيف ماهوين ،وبوين كرومبي.
و�ضمن احلملة االنتخابيه لرئا�سة
بلديات حمافظة اونتاريو ،يبدو ان اجلالية
العربيةيفتورونتو و�ضواحيهاي�ؤيدوناملر�شح
جان توري لرئا�سة مدينة تورونتو ،واملر�شح
بوين كرامبي لرئا�سة بلدية مي�سي�ساغا.
وعلىمايبدو�أناجلاليه العربيه يفGTA
مييلون يف توجهاتهم لدعم ج��ون ت��وري يف
تورونتو،خا�صةبعدتنحيرئي�سالبلديهاحلايل
املحبوب من اجلالية العربيه روب فورد لدورة
ثانيةلآ�سباب�صحية،ممادعىاخيهال�سيددوغ
فوردباخلو�ضيف االنتخاباتعو�ض ًاعناخيه،
على الرغم من ان ال�سيد دوق ع�صبي املزاج
واليتحلىبال�شعبيةالكبريهالتييتمتعبهااخيه

م�ع��ام�لات�ه��ا وح �ي��وي �ت �ه��ا واب�ت���س��ام�ت�ه��ا
امل���ش��رق��ه ،ول��ذل��ك ت�ب��دو ب��ان�ه��ا اخل�ي��ار
الأف�ضل ملعظم ابناء اجلاليه العربيه
يف م�سي�ساغا ،وخا�صة بعد ت�أييد رئي�سة
البلدية احلايل ال�سيدة هيزل ماكالني
امل�ح�ب��وب��ه ��ش�ع�ب�ي� ًا م��ن اب �ن��اء اجل��ال�ي��ه
العربيه للمر�شحه بوين كرومبي.
واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر ان ال �ع��دي��د من
املجتمعات العربية والإ�سالمية الكندية
قد �أيدوا علن ًا ال�سيد جون توري وال�سيده
بوين كرومبي ،واقاموا لهم عدة حمالت
واحتفاالت انتخابيه ،جلمع الأم��وال من
اجل دعم حمالتهم االنتخابية.

املر�سال –تورنتو � ،أعلن رئي�س
ال� ��وزراء ال�ك�ن��دي �ستيفن ه��ارب��ر�أن
ب�لاده �أر�سلت  69جندي ًا من القوات
اخلا�صة �إىل �شمال العراق بهدف
م�ساعدة القوات احلكومية يف قتالها
�ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية  ،وذلك
بعد ان تقدم رئي�س الوزراء هاربر يوم
اجلمعة (� 3أك�ت��وب��ر /ت�شرين الأول
 )2014مبذكرة اىل الربملان الكندي
للت�صويت عليها ،واحل�صول على دعم
الربملان لإر�سال مقاتالت �إىل العراق
ملدة �ستة �أ�شهر.
وك��ذل��ك �أر�� �س ��ال ق���وات ع�سكرية
وطائرات ت�شارك يف احلرب على تنظيم
"الدولة الإ�سالمية"يف العراق ،م�ستبعدا
م�شاركة قوات برية على الأر�ض.

وتنوي كندا امل�شاركة يف التحالف
ال� � ��دويل ل �� �ض��رب ت �ن �ظ �ي��م "الدولة
الإ�سالمية"يف العراق  ،و�ستكون هذه �أول
م�شاركة ع�سكرية لكندا يف اخلارج منذ
احلملة اجلوية على ليبيا عام .2011
حيث طالب رئي�س ال��وزراء الكندي
من الربملان الكندي والذي يتمتع حزبه

ولقد قاد تلك احلمالت االنتخابيه
ع� ��دد م� ��ن ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة
والإ� �س�لام �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ،م �ث��ل ال�سيد
حممد فقيه �صاحب �سل�سلة مطاعم
بارمونت ،وال�سيد زياد مالوي �صاحب
ال�شبكة العربية الكندية ،وكذلك رئي�س
الرابطة الإ�سالمية يف تورنتو الكربى.
كما تعترب النائب الليربايل ال�سابق
ال�سيدة ليندا جيفري املر�شح املف�ضل
ل ��دى ب�ع����ض �أب� �ن ��اء اجل��ال �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
يف ب��رام�ب�ت��ون واخل �ي��ار الأف �� �ض��ل ،بعد
ف�ضيحة رئي�سة البلدية احلايل ال�سيدة
�� �س ��وزان ف �ن��ل -يف � �س��وء ا��س�ت�خ��داموادارة امل�صاريف املخ�ص�صه لرئي�س
البلديه ،والذي يبدو انه ال�سبب الأكرب
يف ع��رق �ل��ة ح�م�ل�ت�ه��ا االن �ت �خ��اب �ي��ة� .أم��ا
بالن�سبة للرئي�س احلايل ملدينة اوكفل
ال�سيد روب ب��ورت��ون ،ف�ي�ب��دو ان��ه قد
�ضمن اع��ادة انتخابه للمرة الثانيه،
وذل��ك ل�شعبيته الكبريه بني الناخبني
يف اوك�ف��ل وح��ب معظم اب�ن��اء اجلالية
العربية له لتعاطفه مع اجلاليه العربيه
وح�سن ادارته للمجل�س البلدي.

كندا ت�شارك يف احلرب �ضد "داع�ش" يف العراق

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

باالغلبيه من �أع�ضائه  ،املوافقة على
�إر� �س��ال م�ق��ات�لات وط��ائ��رات للتزويد
بالوقود يف اجلو �إ�ضافة �إىل �إر�سال نحو
 600من عنا�صر القوات اجلوية و�أفراد
طواقم �أخرى ،مبا يف ذلك  69م�ست�شار ًا
ع�سكري ًا لتقدمي امل�شورة للقوات الأمنية
التي تقاتل تنظيم "الدولة الإ�سالمية"
املعروف �إعالمي ًا بـ"داع�ش" يف اجلزء
ال�شمايل من العراق.
وا�ستبعد هاربر �أي "مهمة للقتال
الربي" ل� �ق ��وات ب� �ل��اده ،م��و��ض�ح��ا
�أي�ضا �أن��ه ميكن للطائرات الكندية
ا�ستهداف مقاتلي التنظيم داخ��ل
��س��وري��ا ،لكنه ��ش��دد �أي�ضا �أن هذا
ل��ن يح�صل �إال "بدعم وا��ض��ح من
حكومة هذا البلد".
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كل عام و�أنتم بالف خري

مبنا�سبة را�س ال�سنة الهجريه 1436
بقلم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل
رب ال�ع��امل�ين ،وال���ص�لاة وال���س�لام على
�سيدنا حممد ال�صادق الواعد الأمني.
واذ ها نحن نطل على عتبات عام ًا هجري ًا
جديد ،ال بد لنا من ان نتمعن ولو بلحظه
يف عام ًا م�ضى حاف ًال باحلروب والنزاع
وقتل االب��ري��اء بالدم ال�ب��ارد ،وا�ستعباد
امل�سنني واالط�ف��ال ،وا�ستغالل الن�ساء،
وهدر عرو�ضهم ،ونهب ممتلكاتهم،
وك���ل ذل���ك ادع����ا ًء ب��أ���س��م احل��ري��ة
والدميوقراطية والأ�سالم.
و�أ�صبح �إ�سم اال�سالم وكتاب اهلل و�سنة
ر�سوله م�ستغالنً من اخلاطئني ملفهومه،
وم ��ن امل �ت �ط��رف�ين واالره��اب��ي�ي�ن وذوي
امل�صالح اخلا�صة ،لتحقيق اجندتهم
ونواياهم ال�شريره .وبات ا�سم امل�سلمني
م�شوه بالعامل ومربوط بالعنف،
واالرهاب ،واالجرام...
فهل هذا هو دين اال�سالم...؟
اال�سالم هو دين ال�سالم ،واملحبة،
والت�سامح ،والغفران ،والرحمة،
ك��م��ا ورد يف ال��ع��دي��د م��ن االي���ات
القرئانية ال�شريفة .ولكن وفيما
ي��ب��دو ان االقلية غلبت االج��م��اع،
و�ضجت ال�ضجائج وهدر الكافرون
ونحن مكتويف االيادي و�صامتون.
ع��ن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال":من راى منكم منكراً فليغريه بيده،
فان مل ي�ستطع فبل�سانه ،فان مل ي�ستطع
فبقلبه وذلك ا�ضعف االميان"

فال بد لنا من ان ن�س�أل انف�سنا عما قمنا
به اوعملناه كرد فع ًال  ،لتنوير وحت�سني
ال�صورة املظلمة التي طبعها الغرب
ع��ن اال� �س�لام ،واب ��راز احلقيقة ب��أن
اال��س�لام ه��و دي��ن املحبة ،وال�سالم،
والت�سامح ،وان اولئك الفئة االرهابية
االقليه املرتزقه ،ال ميثلون اال�سالم
احلقيقي ،وال يفهمون مبادئ اال�سالم
واىل حد القول فانهم غري م�سلمني.
وال بد لنا من ان نت�سائل عما فعلناه وما
قدمناه لدنيانا واخ��رت �ن��ا...؟ وك��م من
ح�سنات وزالت تخطينا...؟ وكم من يتيم
اوينا...؟ وكم من م�سكين ًا اطعمنا...؟
لقوله تعاىل" :كال بل ال تكرمون اليتيم،
وال حت�ضون على طعام امل�سكني"

وهنا يف الغرب نندمج احيان ًا يف عامل
التكنولوجي واخلط ال�سريع وجمع املال
وح��ب اجل��اه ونن�سى انف�سنا .فهل قمنا
خ�لال ال�ع��ام املا�ضي ب�ت��أدي��ة واجباتنا
الدينيه...؟ وهل زرنا ارحامنا واقاربنا
يف اعيادنا ومنا�سباتنا...؟ وهل احرتمنا
ادي��ان االخ��ري��ن م��ن الطوائف وامل�لات
االخرى...؟ وهل �شاركناهم يف اعيادهم
ومنا�سباتهم ال��دي�ن�ي��ه...؟ وه��ل علمنا
اطفالنا با�صول اال�سالم ومبادئه...؟
ب�ك��ل احل��ب اق ��ول ه��ذا ول�ي����س مذهبي
�سوى الغريه والنقد البناء ملا اراه من
بع�ض اجيالنا ال�صاعده ممن ال يعرفون
عن اال�سالم �شيئ ًا اال باال�سم واملفهوم
اخل��اط��ئ وم�ن�ه��م مم��ن ي�ستغلون من
وح��دات التجنيد االرهابية واحلمالت
االع�لام �ي��ه امل���ش��وه��ه  ،وم�ن�ه��م مم��ا ال
يعرفون عن ال�سنة الهجريه �شيئ ًا وال عن
اهميتها بالأ�سالم.
فر�أ�س ال�سنة الهجرية هو اليوم الأول من
العام اجلديد بح�سب التقومي الهجري،
يحيي فيه امل�سلمون ذكرى الهجرة النبوية
التي هاجر فيها النبي حممد (�صلى اهلل
عليه و�سلم) من م ّكة املكرمة اىل املدينة
املن ّورة التي كانت ت�س ّمى "يرثب"
ورا���س ال�سنه الهجريه يوافق يف بداية
�شهر حمرم .ويف هذا اليوم املميزّ ،
تعطل
الدول العربيه واال�سالمية عطلة ر�سم ّية.
واجل��ذي��ر بالذكر ان اخلليفة عمر بن

اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -جعل هجرة
ر�سول اهلل �سيدنا حممد �( -صلى اهلل
عليه و�سلم)  -من مكة �إىل املدينة يف
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مرجع ًا لأول �سنة هجريه وهذا هو ال�سبب
لت�سميته التقومي الهجري.
و رغم �أن التقومي �أن�شئ يف عهد امل�سلمني
�إ ّال �أن �أ�سماء الأ�شهر والتقومي القمري
ك��ان��ت ت�ستخدم منذ �أي ��ام اجلاهلية.
ويف الآون� ��ة االخ �ي�رة ،ظ�ه��رت ع��ادات
وتقاليد تتع ّلق باالحتفال بهذا العيد.
و�أخ� ��ذ امل���س�ل�م��ون ي �ت �ب��ادل��ون ال�ه��داي��ا
وبطاقات املعايدة مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة
الهجرية ،وحتيى االح�ت�ف��االت بتالوة
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي واالح��ادي��ث النبوية،
وتقدمي الإنا�شيد الدينية.
ويهنئ امل�سلمون بع�ضهم بع�ض ًا بحلول
العام اجلديد والدعاء بالربكة واخلري
وذل��ك برتددهم عبارة "كل عام وانتم
بخري" .ومما يرددون فيه � ً
أي�ضا:
"اللهم ،م��ا عملته يف ه��ذه ال�سنة مما
نهيتني عنه ومل تر�ضه ،ون�سيته ومل
�ي يف ال����رزق بعد
تن�سه ،وح��ل��م��ت ع��ل� ّ
ق��درت��ك على عقوبتي ،ودعوتني اىل
التوبة بعد ج��راءت��ي على مع�صيتك،
اللهم اين ا�ستغفرك منه فاغفر يل"...

وي ��ذه ��ب ب �ع ����ض الأئ� �م ��ة اىل اع �ت �ب��ار
االحتفاالت بعيد ال�سنة الهجرية بدع َة
وال يعلم لها �أ�صل عن ال�سلف ال�صالح،
ويعتربونها �س ّنة جاهلية ك��ان يفعلها
املجو�س واليهود والن�صارى  .ويذهب
البع�ض �إىل القول ب��أن االحتفال بر�أ�س
ال�سنة ال�ه�ج��ري��ة ه��و اح�ت�ف��ال بهجرة
ال��ر��س��ول الأع �ظ��م حممد �(-صلى اهلل
عليه و���س��ل��م) م��ن م � ّك��ة اىل امل��دي�ن��ة،
وه��ذه املنا�سبة تدعونا اىل االحتفال
ب��ر�أ���س ال�سنة الهجرية .وم��ن اجلدير
بالذكر�أن العام اال�سالمي هو �أق�صر من
العام امليالدي بحوايل � 11أو  12يو ًما،
فال ي�أتي موعد ر�أ�س ال�سنة الهجرية يف
نف�س التاريخ بح�سب التقومي امليالدي.
ويف مكة امل�ك��رم��ة يف ب��داي��ة ك��ل �سنة
ه �ج��ري��ة ي�ع�م��د �أه� ��ل م �ك��ة اىل ت�ل�اوة
ال�صلوات وتبادل املباركات وي�أخذ العيد
طاب ًعا تطغى عليه الفرحة ،ومتار�س فيه
جملة من العادات والتقاليد املرت�سخة يف
الذاكرة واملتوارثة على م ّر ال�سنني.
التقومي الهجري �أو التقومي الإ�سالمي
هو تقومي قمري يعتمد على دورة القمر
لتحديد الأ�شهر ،وي�ستخدمه امل�سلمون
يف ك��ل م �ك��ان خ���ص��و��ص� ًا يف حت��دي��د
املنا�سبات الدينية خا�صة يف �شهر
رم�ضان .وتتخذ بع�ض البلدان العربية
(م�ث��ل ال���س�ع��ودي��ة) ال�ت�ق��ومي الهجري
ك �ت �ق��ومي ر� �س �م��ي ل �ت��وث �ي��ق امل �ك��ات �ب��ات
الر�سمية بني دوائر الدولة الر�سمية،
�إ ّال �أن ع��ا ّم��ة ال�شعوب العربية ت�ألف
وتتعامل بالتقومي امل �ي�لادي عنه من
التقومي الهجري.
ويف هذه املنا�سبه العزيزة على قلب كل
عربي وم�سلم ال ي�سعني �سوى الت�ضرع هلل
العلي القدير بالدعاء لنا ولكم جميع ًا -:
اللهم علمنا مبا ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا
وزدن���ا علم ًا ،و�أرن���ا احل��ق حق ًا وارزقنا
ً
�اط�لا وارزق��ن��ا
اتباعه ،و�أرن���ا الباطل ب�
اجتنابه ،واجعلنا ممن ي�ستمعون القول
فيتبعون �أح�سنه ،و�أدخلنا برحمتك يف
عبادك ال�صاحلني.

يف ه��ذا العام الهجري اجلديد ن�سال
اهلل العلي القدير ان ي�ؤلف بني قلوبنا وان
يوحد �صفوفنا وانً يهدنا ملا فيه كل اخلري
وال�سالم...
اقول قويل هذا وا�ستغفر اهلل يل ولكم...
وكل عام وانتم بالف خري

طلب املحال
لل�شاعـر االردين الكبري
اال�ستاذ االديب فايز املعايطه
طلب املحال
�شكـوت �إىل الأحـبة �سـوء حـايل ...
فقالــوا ذاك مــن ِ
ولكــن مــن مـقــارعة الرجــال
وماطلـب املحـال �أ�ضـاع نفـ�سـي ...
فــال �أر�ضى احلــياة عــلى �ضـالل  ...والخــطرت لــي الـدنـيا بـبايل
ُ
العـمـر يف قـيـلٍ وقـال
يعـي�ش
فـــمـن اليــعـط للعــلـياءِ مــهــر ًا ...
َ
ك�سبت ال�سبقَ وال�شعرا توايل
و �إين فــي مــــياديـن الــقــوايف ...
ُ
أدب املـقـال
باب ...
فــجــئـت جمــلــي ًا فـي كــل ٍ
مــن الأ�شـعـارِ �أو � ِ
ُ
َ
املنابــر ارجتايل
وتـ�شهـد يل
نظـم ونـثــرٍ ...
دقــيــقُ
ُ
ال�سبك فـي ٍ
إ�ســفاف �أو ذلِ ال�س�ؤال
ال�شعـر قــدر ًا  ...عــن ال
أعــليت هـــذا
وقـد �
ِ
ُ
َ
وقـــد كـ َ
احلــوا�سـد والأعــادي  ...وعـنهـم كان عـفوي واعـتزايل
رث
ُ
و�إن العــفـ َو مـن �شـيم الرجـال
للغــــيظ حـــلــمـ ًا ...
كاظــــم
و�إين
ِ
ٌ

AL-MERSAL October 2014, 30th Year, Issue 354

5

�أوباما� :أ�س�أنا تقدير خطر داع�ش يف
العراق و�سورية

املر�سال -تورنتو�،أقر الرئي�س ب��اراك �أوباما
ب� ��أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة مل ت�ت��وق��ع �أن ي� ��ؤدي
تدهور الو�ضع يف �سورية �إىل ظهور جمموعات
�إ�سالمية متطرفة خطرية على غ��رار تنظيم
ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة داع ����ش .وق��ال �أوب��ام��ا يف
مقابلة مع " �شبكة  CBSالأمريكية "�أعتقد
�أن رئي�س �أجهزة اال�ستخبارات جيم كالبر �أقر
ب�أنهم مل يح�سنوا تقدير ما يجري يف �سورية"،
م�ضيف ًا �أن احل��رب ال�سورية امل�ستمرة �أعطت
للمتطرفني جماال لتحقيق ما يريدونه .و�أ�ضاف
�أن الواليات املتحدة �أ�ساءت �أي�ضا تقدير �إرادة
وق��درة اجلي�ش العراقي  ،الأمريكي التدريب،
على �صد التنظيم املت�شدد من دون احلاجة
�إىل م�ساندة خارجية .و�أردف قائال �إن مقاتلي
القاعدة القدامى ال��ذي��ن طردتهم ال��والي��ات
املتحدة والقبائل ال�سنية من العراق ،متكنوا
من التجمع يف �سورية م�ستغلني الفو�ضى هناك،
و�أعادوا تنظيم �صفوفهم و�شكلوا تنظيم الدولة
الإ�سالمية اجلديد.
من جهة �أخ��رى ،قال �أوباما �إن عملية جتنيد
داع�ش ملقاتلني ا�ستفادت من حملة على مواقع
التوا�صل االجتماعي و�صفها ب�أنها "بارعة
للغاية" ،جنحت يف ا�ستقطاب جمندين جددا
"ي�ؤمنون بال�سخافة املتعلقة باجلهاد التي
يروجون له" ،من الدول الإ�سالمية ومن �أوروبا
و�أمريكا و�أ�سرتاليا .واتهم كذلك عنا�صر يف
اجلي�ش ال�ع��راق��ي ال�سابق ال��ذي��ن ط ��ردوا من
اخل��دم��ة عقب �سقوط ن�ظ��ام ��ص��دام ح�سني،

مب�ساعدة داع�ش� .أما بالن�سبة للحل ،ف�صرح
الرئي�س الأمريكي ب�أن من ال�ضروري الإق��رار
ب�أن ج��زء ًا منه �سيكون ع�سكري ًا ،وقال "علينا
احتوا�ؤهم وتقلي�ص امل�ساحات التي ي�سيطرون
ع�ل�ي�ه��ا ،وا� �س �ت �ه��داف ق �ي��ادات �ه��م وق��درات �ه��م
و�أ�سلحتهم وجتفيف منابع متويلهم والعمل على
وفق تدفق املقاتلني الأجانب" .وتقود الواليات
املتحدة حتالف ًا �ضد داع�ش ي�ضم دوال عربية
و�أوروبية ،بد�أ يف الآونة الأخرية ق�صف �أهداف
للتنظيم يف العراق و�سورية التي و�صفها �أوباما
ب�أنها "ب�ؤرة اجلهاديني من �أنحاء العامل" .لكن
الرئي�س الأمريكي قال لـ� CBSإن ما ينبغي
عمله كذلك هو التو�صل �إىل حلول �سيا�سية
يف العراق و�سورية على وجه اخل�صو�ص ،ويف
ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام بني املواطنني ال�سنة
وال�شيعة ،م�شري ًا �إىل �أن "النزاعات بني �أتباع
املذهبني متثل ال�سبب الرئي�سي لل�صراع لي�س يف
املنطقة فح�سب بل يف خمتلف �أنحاء العامل".

جائزة الت�سامح العاملية مُتنح للأمري
احل�سن بن طالل

امل� ��ر� � �س� ��ال – ت� ��ورن � �ت� ��و� � ،س �ل �م��ت
الأكادميية الأوروبية للعلوم والفنون
ال�ع��امل�ي��ة ��س�م��و االم�ي�ر احل���س��ن بن
طالل جائزة الت�سامح لعام 2014
يف م��دي�ن��ة ك��ول��ون�ي��ا غ��رب �أمل��ان �ي��ا،

تقديرا جلهوده املتوا�صلة يف
تعزيز قيم الت�سامح الإن�ساين
وق� � �ب � ��ول االخ� � � ��ر وت� �ع ��زي ��ز
امل�شرتكات الكونية ،وتثمينا
ال�ساهماته الكبرية والتزامه
ط��وي��ل الأم ��د بتعميق الفهم
والتفاهم املتبادل بني الأمم
وال���ش�ع��وب .وت�سلم اجل��ائ��زة
ن �ي��اب��ة ع ��ن � �س �م��وه ال��دك �ت��ور
� �س �ع �ي��د ع� �ل ��و� ��ش يف احل �ف��ل
ال ��ذي اق �ي��م ب �ه��ذه املنا�سبة
بح�ضور اع���ض��اء االك��ادمي�ي��ة
من العلماء ا�ضافة اىل عدد
م��ن كبار ال�سيا�سني واالعالميني.
ك �م��ا م�ن�ح��ت االك��ادمي �ي��ة اجل��ائ��زة
اىل ج��ان��ب ��س�م��وه �أن ��دري �أزوالي،
م�ست�شار العاهل املغربي الإعالمي

ا ألمل ��اين ه��وب��رت ب ��وردا� ،أح��د �أب��رز
ال��وج��وه يف ع��امل ال�صحافة ،ال��ذي
يعد حاليا �أح��د الفاعلني البارزين
يف جم� ��ال الإع� �ل ��ام الإل � �ك �ت�روين
ب � � � ��أوروب� � � ��ا .و ق � � ��د ت� ��أ �� �س� ��� �س ��ت
ا جل��ا ئ��زة ع��ام  1997و م��ن ب�ين
ا ل �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ا ل �ت��ي � �س �ب��ق ل�ه��ا
�أن ح��ازت ع�ل��ى ا جل��ا ئ��زة ز ع�ي��م
ا حل� � ��زب ا ل � �ل � �ي �ب�رايل ا لأ مل� � ��اين
ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية �سابقا
�أوطو جان�شري ،واملاي�سرتو قائد
ا لأور ك �� �س�ترا د ن �ي��ال ب��رو ن�ب��و ي�ي��م،
�إىل ج��ا ن��ب ��س�ب�ع��ة ح��ا ��ص�ل�ين على
جائزة نوبل .يذكر ان ا لأكادميية
ت�ضم � 1500شخ�ص م��ن العلماء
ا مل �ت �م �ي��ز ي��ن يف اورو ب� ��ا م�ن�ه��م 29
عاملا حا�صل على جائزة نوبل.

ال�سويد ما�ضية يف االعرتاف بدولة
فل�سطني و�إ�سرائيل حتتج !!!

الفل�سطينيني توقعا غري عملي
امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و � ،أع�ل�ن��ت
ب��أن ب�إمكانهم حتقيق هدفهم
اخلارجية ال�سويدية �أن قرار
ب�شكل �أح��ادي ولي�س من خالل
االع� �ت��راف ب ��دول ��ة فل�سطني
ال �ت �ف��او���ض م ��ع �إ�سرائيل".
� �س �ي �م��ر م� ��ن دون م��واف��ق��ة
وردا على ذل��ك ،ق��ال ال�سفري
ال�ب�رمل ��ان ،يف وق ��ت ان �ت �ق��دت
ال� ��� �س ��وي ��دي ل� ��دى �إ���س��رائ��ي��ل
�إ��س��رائ�ي��ل ال �ق��رار وا�ستدعت
�سفري ال�سويد لديها لتقدمي �إ�سرائيل ا�ستدعت �سفري ال�سويد لديها لتبليغه احتجاجا ر�سميا على قرار االعرتاف �إن اع �ت��راف ب �ل�اده ب��ال��دول��ة
بدولة فل�سطني
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة غ �ي�ر م �ن��وط
اح�ت�ج��اج ر��س�م��ي .و�أو��ض�ح��ت
من
أوانه".
ل
"�سابقا
ه��ذا الإج ��راء
ب��امل �ف��او� �ض��ات ب�ي�ن �إ� �س��رائ �ي��ل
امل� �ت� �ح ��دث ��ة ب ��ا�� �س ��م وزارة
اخلارجية ال�سويدية كارين نيالند� أن جانبها ان�ت�ق��دت �إ��س��رائ�ي��ل ال �ق��رار ،والفل�سطينيني.
ق ��رار االع �ت�راف "مر�سوم حكومي وا� �س �ت��دع��ت � �س �ف�ير ال �� �س��وي��د ك ��ارل وا ع� �ت�ب�ر ا ل �� �س �ف�ير ا ل� ��� �س ��و ي ��دي �أن
ال مي ��ر ع�ب�ر الربملان" ،وي �ح �ت��اج م��اغ�ن��و���س ن�ي���س�ير ل�ت�ق��دمي اح�ت�ج��اج ا � �س �ت��د ع��اءه "ي�أتي ل �غ��ر���ض ت �ب��ادل
ف �ق��ط مل��واف �ق��ة جم �ل ����س ال� � ��وزراء يف ر��س�م��ي .وح��ذر �أف �ي��ف �شريون نائب الآراء" ،وق ��ال �إن ب�ل�اده "ترغب
م��وع��د مل يتحدد ب�ع��د .وك��ان رئي�س امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�����ش���ؤون �أوروب � � ��ا يف يف ا حل �ف��اظ ع�ل��ى ع�لا ق��ا ت�ه��ا املتينة
وزراء ال�سويد �ستيفان لوفني �أعلن يف اخل��ارج��ي��ة
الإ�سرائيلية ال�سفري م ��ع �إ�سر ا ئيل "  ،و �أ ك� � ��د �أ ن
"لن
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ه
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خطاب ت�شكيل حكومته يوم اجلمعة ال�سويدي م�
ا ل� ��� �س ��و ي ��د م� �ع� �ن� �ي ��ة ب��ت�����ش��ج��ي��ع
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 3اك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي �أن ب�ل�اده تعتزم ت �� �س��اه��م
ا جل� � ��ا ن � � �ب� �ي��ن ا لإ �� � �س � ��را ئ� � �ي� � �ل � ��ي
االع �ت��راف ب��ال��دول��ة الفل�سطينية� .إ�سرائيل والفل�سطينيني بل �ستجعلها وا ل �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ع��ل��ى ا � �س �ت �ئ �ن��اف
ولقي �إعالن لوفني ترحيبا من قبل �أ�سو�أ" .وق��ال �إن ت�صريحات رئي�س م� �ف ��او �� �ض ��ات ا ل� ��� �س�ل�ام ب �ي �ن �ه �م��ا،
ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية ،ل�ك�ن��ه �أث ��ار وزراء ال�سويد "�ستقلل ف��ر���ص و حت �ف �ي��ز م ��ن و � �ص �ف �ه��ا ب��ا جل �ه��ات
حتفظ الواليات املتحدة التي اعتربت التو�صل �إىل اتفاق ،لأنها تخلق لدى الفل�سطينية ا لأكرث اعتدا ًال .

اعالنات
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!....يف ذمة اهلل

وال�سري جنب احلائط كما كنا يف بالدنا
. ال ن�أمل ان يكون هناك زي��د �آخ��ر.الأم
ال نريد ان تثكل جينا ريا�ض اخرى ونبكي
.اثري يو�سف اخر
ليكن التحرك �سريعا من قبل ال�سلطات
وذل��ك مبراقبة ه���ؤالء امل��راه�ق�ين الذين
ي �ح �م �ل��ون ادوات ال �ف �ت��ك وج �ل �ب �ه��م اىل
 يجب ان يكون هنالك رادعا لكل.العدالة
من ت�سول له نف�سه اال�ستخفاف ب ��أرواح
 ل�سنا يف. نحن هنا يف ك �ن��دا.االب��ري��اء
اي دول��ة اخ��رى كيف ميكن ان يكون دم
.االن�سان رخي�صا بهذه الدرجة
 حزننا. واحل�يرة اك�ثر,الت�سا�ؤالت كثرية
 وخوفنا من القادم ان ا�ستمر احلال,كبري
.بهذه ال�صورة حتما �سيكون اكرب
�أملنا الأم��ان والطم�أنينة على م�ستقبل
 فهم ثمرة بناء امل�ستقبل بالن�سبة,ابنائنا
 قلوبنا م��ع جينا ري��ا���ض و�أث�ير.للجميع
 ال��وال��دان املفجوعان بالرحيل,ي��و��س��ف
 ك ��ان اهلل يف.امل�ب�ك��ر ج ��دا ل��زي��د الأب � ��ن
 والرب يتكفل به االن يف ملكوته,عونكما
واىل زيد نقول ع�شت مالكا على االر�ض
 كلنا نحبك وكلنا،واالن مالك يف ال�سماء
 وان،ن�صلي من اجلك وحتما �سن�شتاق لك
�شائت ال�ظ��روف ان حترمك احلياة من
والديك فن�ستودع ب�أح�ضان امك ال�سماوية
 تعازينا احل ��اره ل��وال��دي.واب ��وك االك�ب�ر
الفقيد ورحمة اهلل على روح��ه الطاهره
....  ال��رب اعطى وال��رب اخ��ذ.الربيئه
!...ومن امن بي وان مات ف�سيحيا

 علمت امل��ر��س��ال بكل:ت��ورن�ت��و-امل��ر��س��ال
اال� �س��ف واحل ��زن ع��ن وف ��اة ال���ش��اب زي��د
 وكان زيد يف ريعان �شبابه يف.اثري يو�سف
 كندي اجلن�سية, ال�سابعة ع�شر من عمره
 وهو وحيد عائلته والتي.من ا�صل عراقي
تتكون م��ن اب جم��اه��د يف العمل ليوفر
 ام.ل��ه ك��ل م��ا يحب وم��ا يطمح ان ي�ك��ون
اع�ت��ادت على العمل يف كل امل�ج��االت من
 ولكنه، عائلة هاجرت لتحمي ابنها.اجله
 ح �ي��ث تعر�ض،ق�ت��ل يف رح���اب احل��ري��ة
الطالق نار وفارق احلياة بعد عيد ميالده
 وك��ان��ت ه��ي امل ��رة االوىل التي.ب�ي��وم�ين
يذهب بها زيد اىل مدر�سة بهديته الثمينة
التي اقتطعها وال��ده من قوته لكي يفرح
. وحيده والتي مل ينال الهناء بها
و�ضع م�أ�ساوي يحتاج الكثري من اال�سئلة
وي �ج��ب ان ت �ك��ون ه �ن��اك اج ��وب ��ة ت��ري��ح
 هل ات��ى هذا.ال�صدور وتطم�أن القلوب
امل�سكني من العراق هربا من القتل على
 واملفخخات, والتهجري الق�سري,الهوية
؟ يف هذا...ليقتل بدم بارد هنا يف كندا
؟ كيف غاب عن ال�سلطات...البلد الآم��ن
مراقبة املراهقني على حمل ال�سالح يف
امل��دار���س او ال���ش��وارع ب��دون رخ�صة من
؟...ال�سلطات املعنية
وكيف ح�صلوا على هذه اال�سلحه ومن هو
 واملعروف ان.امل�سئول عن حيازتهم لها
القانون الكندي يعترب حمل ال�سالح بدون
رخ�صة ج��رمي��ة ك�برى ويحا�سب عليها
؟...الفاعل
من امل�س�ؤول عن تربية ه�ؤالء الذين كانوا
؟ نحن...ال���س�ب��ب يف ازه� ��اق روح زي � ��د
بحاجة لأج��وب��ة ق��د تخفف م��ن اب وام
؟...فوجعا بوحيدهما
 كندا احلرية واالمان.نحن هنا يف كندا
 نحن يف. والعدالة الأجتماعية,وامل�ساواة
بلد من املفرو�ض ان ننام مبلئ جفوننا
.مطم�أنون على ارواحنا وارواح ابنائنا
؟ هل..؟ ه��ل ��س�ن�ق�ل��ق...ه��ل � �س �ن �خ��اف
؟ لقد �س�أمنا اخل��وف واحلذر...�سنحذر

Marshall Sone
Accountant
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CLASSIFIEDS

Free Personal Non-Commercial Ads For Individuals, Charitable
Organizations and Religious & Community Sevices
To Advertise In This Section Please Call: (416) 233-9927

Shuttle Bus Drivers

Graphic Designer

Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario
driver’s License class “B” or “C” with “Z” endorsement.
Must be neat, pleasant, reliable and service oriented with
good driving record and physically fit to handle customers
luggage. Flexible hours, with full or part-time including
weekends and evenings. For more information call Jack at
416-233-9927or write to info@cdclimo.com

Graphic designer wanted for an Arabic/English newspaper.
Must be experienced with In-Design, and Photo-Shop
programs on a Mac and PC computers. We offer flexible
hours on a full or part-time basis with a chance to work from
home on piece work. For more information Call Harry at
416-233-9927 or write to: info@canadianaranbetwork.com

Handy Person

Be Your Own Boss
Limousine Brokers Drivers wanted. Good potential Income
Good working conditions. Be your own boss Work from
your Home many areas in Ontario to choose from. We can
provide you with vehicles, uniform, training dispatching,
insurance, license and finance. Minimum of $50,000 as a
down payment is required. For more information please
contact Tom at 416-240-7769 or write to hm@cdclimo.com

Investment Opportunity
One of the largest coach and Bus service of its kind in
Ontario is expanding coast to coast and is looking for
partners or silent investors. Good potential income, good
working conditions. Excellent opportunity to invest and
work in Canada. We can assist the right candidates to
immigrate to Canada. Minimum Half (1/2) million dollars
investment. For more information please contact Sam at
416-233-9927 or write to canadianbus@hotmail.com

Gas/Diesel Mechanic
Diesel Mechanic wanted for a coach and Limousine service
garage-shop near Toronto Pearson Airport. Flexible hours,
with full or part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 416-233-9927 or send your
resume to: info@cdclimo.com

Limo Bus Dispatcher
Limo Bus Dispatcher needed for bus and limo company
near Toronto Pearson Airport. Must be fluent in English,
well mannered, pleasant voice and have good customer
relations and hav some knowledge of basic computer
programs. We offer flexible hours and on the job training.
For more information, call Jack at 416-233-9927 or send
your resume to: hm@cdclimo.com

Building maintenance/ Handy person wanted for home
and garage improvement and general building work. Must
have, own tools, some knowledge in renovations , pluming,
carpentry woodwork, drywall, framing, painting and
landscaping service etc. We offer flexible hours, full or part
time, on the job training and good company benefits. For
more information call Jack at 416-233-9927
or send your resume info@cdclimo.com

Ottawa Jobs

Hwy Coach Drivers
Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario driver’s
License class “B” or “C” with “Z” endorsement and be
experienced on Highway coach driving for daily trips from
Ottawa to Montreal and return. Must be fluent in English
and French Languages. Must be neat, pleasant, reliable and
service oriented with good driving record and physically fit
to handle customers luggage. Flexible hours, with full or
part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 416-233-9927
or write to info@cdclimo.com

Ottawa Jobs

Bi-Lingual Secretary / Mgr
Bi-lingual Secretary/ dispatcher / area manager is wanted in
the Ottawa area for a shuttle bus company secretary for an
Ottawa Shuttle Bus service. Must be neat, pleasant, service
oriented and occasionally be available to travel to Toronto
or Montreal. Must also have a valid Ontario Drivers License
with good driving record. We offer flexible hours on a full or
part-time with a chance to work from home.
Call Harry at 416-233-9927
or write to hm@cdclimo.com

يف ذمة اهلل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
با�سم زياد مالوي فريحات ونيابة عن جمعية االرنيني الكنديني وا�رسة
حترير جريدة املر�سال وادارة وموظفي جمموعة �رشكات �سي دي �سي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

نيابة عن ا�رسة حترير جريدة املر�سال وادارة وموظفي جمموعة
�رشكات �سي دي �سي يتقدم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات من

االعالمي الكبري االخ الدكتور نزيه خطاطبه وجميع ال خطاطبه
باحر م�شاعر التعازي واملوا�ساة

�سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح
جنانه ويلهم اهله وذويه جميل ال�صرب وال�سلوان
وانا هلل وانا اليه راجعون
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مبزيد من احلزن واال�سي واالميان مب�شيئة اهلل يتقدم رئي�س جمعية
االردنيني الكنديني زياد مالوي فريحات وجميع الهيئة االداريه
من االخ الدكتور نزيه خطاطبه وجميع ال اخلطاطبه
باحر م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوافاة والدهم

املرحوم عادل خطاطبه

�سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح
جنانه ويلهم اهله وذويه جميل ال�صرب وال�سلوان
وانا هلل وانا اليه راجعون
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مقاالت واخبار

حرب داع�ش قد تكلف امريكا  21مليار دوالر �سنوي ًا

قدر �أحد
املر�سال -تورنتو ّ ،
مراكز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
الأمريكية �أن املوجة الأوىل من
العمليات اجل��وي��ة �ضد مواقع
تنظيم 'ال��دول��ة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام' ،كلفت اخلزانة
الأمريكية نحو مليار دوالر حتى
اللحظة ،قد ترتفع �إىل 21.6
مليار دوالر �سنوي ًا .وذكر مركز
التقييم اال�سرتاتيجي واملايل �أن
هذه التكلفة قد ترتفع �إىل 1.8
مليار دوالر �شهري ًا ،يف حالة
�إذا ما زاد اجلي�ش الأمريكي
عدد قواته على الأر�ض �إىل 25

�ألف جندي ،بح�سب اقرتاحات
قدمها خ�براء ع�سكريون �إىل
�إدارة الرئي�س ب��اراك �أوباما.
وبد�أت الغارات الأمريكية �ضد
مواقع التنظيم املعروف با�سم
'داع� 'ش يف �شمال العراق ،بداية
الأ�سبوع الثاين من �أغ�سط�س/
�آب  ،2014قبل �أن يتم تو�سعتها
لت�شمل م��واق��ع تابعة للتنظيم
يف �سوريا ،يف وق��ت �سابق من
�سبتمرب� /أيلول املا�ضي .2014
وتقت�صر عمليات اجلي�ش
الأمريكي على الغارات اجلوية،
�إ���ض��اف��ة �إىل عمليات ق�صف

م�سلمو كندا ي�صدرون كتابا يكافح الإرهاب

امل��ر� �س��ال – ت��ورن �ت��و� ،أ�� �ص ��درت جمعيتان
للم�سلمني يف ك�ن��دا ،بالتعاون م��ع �شرطة
اخل�ي��ال��ة امللكية ال�ك�ن��دي��ة ،كتيب ًا بعنوان
"متحدون �ضد الإرهاب" ،يف حماولة للحد
من ان�ضمام ال�شباب للتنظيمات املتطرفة،
وعلى ر�أ�سها تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق و�سوريا "داع�ش".
و� �ص��در الكتيب يف � 38صفحة ،و�شاركت
يف �إ� �ص��داره جمعية اخل��دم��ات االجتماعية

الإ��س�لام�ي��ة ،واملجل�س الوطني للم�سلمني
يف كندا .وقالت رئي�سة جمعية اخلدمات
االجتماعية� ،شاهينة �صديقي� ،إن الكتيب
ميثل اخلطوة الأوىل ملواجهة من يقومون
بتحريف تعليمات الإ� �س�لام ع��ن �أ�صلها،
وا�ستخدامها لتوجيه ال�شباب للعنف ،م�ضيفة
�أن من ي�ستخدمون �أ�سلوب "الق�ص والل�صق"،
مع تعاليم الإ�سالم ،ويخدعون ال�شباب من
�أج��ل حتقيق �أهدافهم اخلا�صة ،ي�سهمون
�أي�ضا يف ن�شر الإ�سالموفوبيا يف املجتمع.
بدوره قال رئي�س املجل�س الوطني للم�سلمني
يف كندا� ،إح�سان غاردي� ،إن الكتيب يهدف
لت�صحيح الأف�ك��ار اخلاطئة عن امل�سلمني،
وحث م�سلمي كندا على امل�شاركة يف جميع
املجاالت ،والأن�شطة املجتمعية ،بالإ�ضافة
�إىل توعية الأه��ايل بكيفية الت�صرف لدى
مالحظتهمجنوح�أحد �أبنائهمللعنف.

حم��دودة ب�صواريخ 'ك��روز' ،من
على منت �سفن تابعة للبحرية
الأم��ري��ك��ي��ة ،ك��م��ا ي��وج��د نحو
 1600ع�����س��ك��ري �أم��ري��ك��ي يف
ال��ع��راق ،لتقدمي ا�ست�شارات
ع�سكرية وم�����س��اع��دات فنية
للجي�ش العراقي .و�أكد الرئي�س
�أوب���ام���ا يف �أك�ث�ر م��ن م���رة �أن
�إدارته لي�س لديها خطط ،حتى
الآن على الأق��ل ،لإر�سال قوات
برية للم�شاركة يف العمليات
الع�سكرية �ضد
داع�������ش��� ،س��واء
يف ال���ع���راق �أو
���س��وري��ا .وذك��ر
م��رك��ز التقييم
اال���س�ترات��ي��ج��ي
�أن������ه يف ح��ال��ة
�إذا مل ي��ت��م
�إر����س���ال امل��زي��د
م����ن ال����ق����وات،
ف������إن ع��م��ل��ي��ات
ال���ق�������ص���ف ق��د

تكلف الواليات املتحدة ما بني
 200و 300مليون دوالر �شهري ًا،
للحفاظ على امل�ستوى احلايل
م��ن ال��غ��ارات اجل��وي��ة ،وه��و ما
يعني ح���وايل �أرب��ع��ة مليارات
دوالر �سنوي ًا .وك���ان متحدث
با�سم وزارة الدفاع الأمريكية
'البنتاغو 'ن قد �أك��د لـCNN
� ،أن العمليات الع�سكرية قد
ت�ستمر ع��ل��ى ن��ف�����س وت�يرت��ه��ا
احلالية لعدة �سنوات.

وزيرة الداخلية الربيطانية ت�ست�شهد يف
خطابها ب�آيات من القر�آن الكرمي
املر�سال -تورنتو ،ا�ست�شهدت تريزا ماي
وزيرة الداخلية الربيطانية ب�آيات من القر�آن
يف خ �ط��اب ل�ه��ا خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ات ح��زب
املحافظني احلاكم يف بريطانيا .وا�ستخدمت
ماي الآية القر�آنية" :ي�أيها النا�س �إنا خلقناكم
م��ن ذك��ر و�أن �ث��ى وجعلناكم �شعوبا وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم �إن اهلل
عليم خبري" .كما ا�ستخدمت الوزيرة الآية
القر�آنية" :ال �إك��راه يف الدين" للت�أكيد على
�أن الإ�سالم دين �سالم ولي�س دين عنف .من
جهة �أخرى �أعلنت ماي عن �إجراءات جديدة
�ستتخذها حكومة حزب املحافظني للت�صدي
لظاهرة �سفر ال�شباب الربيطاين امل�سلم �إىل
�سوريا والعراق لالن�ضمام �إىل �صفوف تنظيم
الدولة.

و�أو��ض�ح��ت �أن م��ن ب�ين �سلطاتها منع من
يحملون جن�سيات مزدوجة �أو الذين ح�صلوا
على جن�سية بريطانية عن طريق الإقامة يف
بريطانيا من دخول البالد ،بل ونزع اجلن�سية
عن �أولئك الذين يثبت �سفرهم �إىل �سوريا
والعراق .وك�شفت الوزيرة �أنها ا�ستخدمت
هذه ال�سلطات  25مرة مع �أ�شخا�ص �سافروا
�إىل �سوريا.
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ال�سلطة الرابعه ......
الإعالم والإفك املبني!!!
د� .سحرعبداملجيد املجايل
            ال بد ابتدا ًء من الإعرتاف ب�أن هذا
الإ�ستهالل حدي ويحمل يف طياته �إ�ستفزاز ًا
كبري ًا .ورمبا كان هو نف�سه حالة �إ�ستهجانية يف
التعاطي مع الق�ضايا الإجتماعية وال�سيا�سية
والفكرية يف العامل العربي .ورمبا كان �أي�ض ًا
ا�ستهال ًال م�أزوم ًا هو يف حد ذاته .ولكن
مع كل هذه الإمكانات واال�ستدراكات ف�إن
الإعالم ،خا�صة العربي ،يعي�ش الآن وبكل
املقايي�س حالة عدم ر�ؤيا وتخبط ت�أخذه �أهواء
ال�سيا�سة وملعان اخلطاب الفكري املبهر نحو
اجلهات امل�شبوهة فيندفع وراءها اخلف على
اخلف والقد على القد ،دون وعي �أو �إدراك
لهول الإخالل الأمني والقومي وال�سيا�سي
واالجتماعي الذي تخلقه تلك املقاربة غري
العلمية واخلاوية من �أي حتليل �أو نظر �إىل ما
وراء احلدث.
   فاملواطن العربي يقع يف حرية وتيه �إن
هو حاول �أن يتابع هذا الإعالم م�ستمتع ًا �أو
م�شاهد ًا �أو قارئ ًا .فما تنقله و�سيلة معينة
يت�ضاد وب�صورة وا�ضحة مع الواقع ،بل مع ما
تنقله الأخرى ،ولي�س ذلك نتيجة تفارق
يف االجتهاد �أو التحليل ،ولكن �إنطالق ًا من
�أجندات معينة ورمبا قناعات خمتلفة يف
التناول .فما �أن يقع احلدث على ال�ساحة
العربية ،حتى جتد �أن هناك زوايا خمتلفة
قد جرى النظر من خاللها �إليها ،فمنها
من يعتربه وطنية او قومية �صرفه ويجهر
بها ،ومنها من يذهب �إىل النقي�ض ويعتربه
خيانة للوطن وللعـروبة وللقومية� .إال �أنها
حالة �إعالمية م�أزومة خرجت يف ت�ضادها
عن ال�ساحة الداخلية للبيت العربي لتبد�أ
بالتنازع فوق مواقع �إقليمية ودولية �أفادت منها
واعتمدت عليها ،يف اتخاذ مواقف م�ضادة
للأردن وللأمة العربية ،بل و �أحيانا مهددة
لوجودها وكيانها.
�            إن الدول كافة تعتمد وب�صورة كبرية
على و�سائل الإعالم ك�أحد ال�سبل لتمرير
قراراتها �أو ا�ستجالب الفوائد �أو �صيانة
الأمن والإ�ستقرار فيها �أو حماية م�صاحلها
القومية .وللإعالم يف جميع هذه الدول دور

فاعل ومقدر ومهم يف احلراك ال�سيا�سي لها
�سواء على امل�ستوى الداخلي �أو الإقليمي �أو
الدويل .وحر�صت هذه الدول على �أن يكون
الإعالم فيها معافى ومن�سجم ًا مع حالة الوالء
العام للمواطن� .إال �أننا يف العامل العربي
وخالل ال�سنني القليلة الأخرية مل نتنبه �إىل
خطورة ما �أ�سميناه يف �أدبياتنا ال�سيا�سية
والفكرية واالجتماعية بال�سلطة الرابعة يف
النظم ال�سيا�سية وهو الإعالم وعلى ر�أ�سها
ال�صحافة ،فبد�أنا ندرج على م�سالك وعرة
ونرتك �إعالمنا ينحدر �إىل �أدنى م�ستويات
العمل اجلمعي العربي .فرناه على �سبيل
املثال يت�صدى لق�ضايا الوطن والأمة من
منطلق الرتويج ق�صري املدى و�إن كان ذلك
ي�ضر بالعامة �أو ي�صيب الدولة �أو يلحق
الأذى بالأمة .و�أ�صبح الهدف الأول لهذا
الإعالم نقل عن تلك ال�صحيفة �أو الإذاعة �أو
القناة الف�ضائية ،وديدانه يف ذلك الإق�صاء
والتهمي�ش و الإتهامية و�إغتيال ال�شخ�صية.
لقد احتكمت معظم و�سائل الإعالم �إىل
ح�سابات "البقالة" �أكرث من احتكامها �إىل
احل�سابات "امل�ؤ�س�سية" وح�سابات الدولة،
و�أ�صبحت مراجعاتها اليومية تنتهي عند حالة
الربح �أو اخل�سارة الأمر الذي �أوقعها يف كثري
من احلاالت بقب�ضة جهات �أجنبية ا�ستطاعت
�أن جتندها حل�سابها فانطلقت يف املنطقة
�شعارات "ال�صحف امل�أجورة" و "القنوات
امل�شبوهة"و"االجتار بالعروبة"و"التعامل مع
العدو" .و�سواء كان ذلك عن ق�صد �أو غري
ق�صد ف�إنه يف حقيقته جرمية بحق الأمة
والوطن واملواطن ،وهو م�سلك يحمل �ضرر ًا
�أكرث مما حتمله فوهات املدافع �أو تدو�سه
�أحذية اجلنود والأعداء .فاالبتالء من الداخل
ا�شد �ضرر ًا من االعتداء من اخلارج ونتائجه
ال�سلبية م�ضمونة النجاح يف �سوق الدولة �إىل
االنهيار .وهنا من واجبنا الديني والعقيدي
والوطني والقومي �أن نن�أنى ب�أنف�سنا من �سلوك
دروب ظلم الآخرين والوطن من �أجل م�صلحة
ذاتية بعيدة عن احلقيقة والعدل وتقوى اهلل،
وال تلتقي �إال مع عقدة الإنتقام الظاملة.

مركز الرتاث العربي يف تورونتو
يقيم حفل توقيع كتاب "اقالم �صادقة "
للكاتب العربي البناين ال�شهرياال�ستاذ خالد حميدان

املر�سال – تورنتو�،أقام مركز الرتاث العربي م�ساء يوم االحد
املوافق 19ت�شريناالول-اكتوبر،2014حفل�إ�صداروتوقيعكتاب
"�أقالم �صادقه"للكاتب العربي اللبناين الكندي ال�شهري خالد
حميدان،قيقاعةفندقرادي�سونيفمدينةتورنتو.
وقد ح�ضر احلفل عدد كبري من الأدباء واملفكرين من
اجلاليه العربيه يف مدينة تورنتو و�ضواحيها  ،باال�ضافة اىل
اهل ال�صحافة واالعالم العربي مبا فيهم املر�سال.

وافتتح ال�شاعر احمد التنوري احلفل بكلمه و ق�صيده �شعريه
�أ�شاد فيهما بالكاتب اال�ستاذ خالد حميدان  .ثم القى
ال�سيد خالد حميدان كلمه ترحيبيه �شكر فيها احل�ضور على
م�شاركته له هذا احلفل الذي �أثمر عن �أنطالقة كتابه "
�أقالم �صادقة " .
و كتاب" �أقالم �صادقه" لل�سيد خالد حميدان هو من الكتب
ال�صادره عن من�شورات املركز اال�ست�شاري للأعالم  ،تورنتو

–كندا ،الطبعه الأوىل  ، 2014-وهو باللغة العربيه ،ويتالف
الكتاب من � 399صفحه من احلجم املتو�سط .
ويت�ضمنالكتاببع�ضال�شخ�صياتالتيتناولهاامل�ؤلفيفمقالة
اودرا�سة�أور�سالةمبا�شرة،والبع�ضالآخرممنكتبواعنهاولهيف
منا�سباتخمتلفه.وكانالقا�سمامل�شرتكبنيهذهاملقطوعات،
النفحةالوجدانيهال�صادقهالتيجتلتبنيالكلماتودلتعلىنبل
يفالأخالقو�صدقيفامل�شاعر.ومنبنيه�ؤالء�شخ�صياتدينية

و�سيا�سيةو�أدبيةمعروفهكانتلهاب�صماتنافرةيفاحلياةالعامه.
وقام ال�سيد حميدان بتد�شني كتابه باالهداء لكل من اقتنى هذا
الكتاب ،ومن ثم اخذت ال�صور التذكاريه لل�سيد حميدان مع
احل�ضورالكرمي .
وللح�صول على هذا الكتاب يرجى الأت�صال مع الأديب خالد
حميدان علي عنوان مركز الرتاث العربي او على موقع
املركز الآليكرتوينarabcanadian.com :
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اخبار كنديه

قلق جمعيات حقوق االن�سان ب�ش�أن متو�سط دخل الطبقة الو�سطي يف
نزع كندا جلن�سيات بع�ض مواطنيها
كندا هو الأعلي يف العامل

اثارت خطة احلكومة االحتادية لتجريد
جوازات �سفر كندية من امل�شتبه يف قيامهم
بال�سفر �إىل اخلارج لالن�ضمام �إىل اجلماعات
املتطرفة قلق حمام مدافع عن حقوق الإن�سان
يف كندا .فينما �أكدت وزارة املواطنة والهجرة
الكندية �أنها " �سوف تلغي جوازات �سفر
الذين ي�سافرون �إىل اخلارج للم�شاركة يف
�أن�شطة �إرهابية  ,".يقول لورن والدمان ،رئي�س
اجلمعية الكندية ملحامي الالجئني� ،إنه قلق
من �أن احلكومة قد ت�ستخدم �صالحياتها ب�شكل
تع�سفي .و�شبه والدمان االجراء مبا حدث يف
حالة القائمة ال�سرية حلظر ال�سفر يف كندا،
والتي عار�ضتها جمعيات احلريات املدنية لأنها
ت�شكل انتهاكا للحق يف املحاكمة العادلة .ويقول
والدمان �أنه يف حالة الغاء احلكومة جلواز �سفر

لأي مواطن ،فان هناك �سبل قانونية
متاحة للمت�ضررين ال�ستئناف هذا
القرار من خالل املحاكم .لكنه
قال �أنه ينبغي �أي�ضا �أن تكون هناك
�ضمانات ب�أن ا�ستخدام �سلطة وزير
الهجرة �سوف يتم بطريقة عادلة
�إىل حد ما  .وا�ضاف والدمان ان
"للوزير احلق يف حرمان �أي �أحد من
جواز ال�سفر �إذا كانت هناك ق�ضايا
الأمن القومي ولكن هذه العبارة
غام�ضة جدا ووا�سعة جدا ،ووزير الهجرة
�سوف تكون لديه التربيرات دائما بطريقة
�أو ب�أخرى ".وي�أتي هذا االجراء و�سط قلق
متزايد حول احتماالت تورط الكنديني يف
ق�ضايا االرهاب .حيث قال تقرير ال�سالمة
العامة الذي �صدر يف كندا �شهر �سبتمرب
املا�ضي � ،2014أن هناك حوايل  130كندي
ي�شتبه يف قيامهم ب�أن�شطة تتعلق با لإرهاب
يف اخلارج يف بداية عام  .2014بينما �صرح
املتحدث با�سم وزارةاملواطنة والهجرة
الكندية كيفني مينار �أن احلكومة �سوف
"تتخذ موقفا قويا �ضد الإرهاب ،و�سوف
تلغي جوازات ال�سفر وننزع جن�سية �أولئك
الذين ي�سعون لإيذاء بلدنا".

�ست مدن كندية هي الأقدر علي
جذب للمهاجرين

تبعا لتقرير جديد �أ�صدرته Conference
 Board of Canadaفان �ست مدن
كندية هي كاجلاري وفانكوفر و�أوتاوا و واترلو
وريت�شموند هيل و�سانت جون ت�ستحق درجة ""A
عندما يتعلق الأمر بجذب املهاجرين املهرة �إىل
كندا .وقد �صنف التقرير  50مدينة كندية علي
ح�سب معايري ت�ضمن ال�صحة واالقت�صاد والبيئة،
والتعليم،واالبتكار،واملجتمعوالإ�سكان.
وجاءت كاجلاري علي ر�أ�س القائمة  ،لتحتل
املرتبة الأوىل يف معياري االقت�صاد واالبتكار.
فقد �أدى حتول الن�شاط االقت�صادي نحو الغرب
يف كندا يف ال�سنوات الأخرية ايل �أن ت�صبح
كاجلاري وهي �أكربمدينة يف �ألربتا �أكرث جاذبية
للقادمني اجلدد .ولكن وترية النمو املت�سارعة يف
كاجلري �أدت �أي�ضا ايل ح�صولها علي نتائج �أقل
يف معايري �أخري مثل ن�سبة عدد املعلمني �إىل
الطالب وعدد �أ�سرة امل�ست�شفيات لكل فرد،
بحيث يبدو �أن مواءمة اخلدمات العامة مع وترية
النمو �سوف ت�شكل حتديا للمدينة.

�  أما العا�صمة الكندية� ،أوتاوا ،فقد
كان �أدائها جيدا يف معايري املجتمع
و التعليم واالبتكار واالقت�صاد
ب�شكل �أهلها الحتالل املركز الثاين.
وت�ستفيد �أوتاوا من القوى العاملة
ذات التعليم العايل التي مكنتها من
احت�ضان الأفكار الإبداعية واالبتكار
يف القطاع اخلا�ص وفقا للتقرير.
جاءت يف املرتبة الثالثة �ضاحية
ريت�شموند هيل يف تورونتو ،حيث ت�شكل الأقليات
ن�سبة كبرية من ال�سكان .وقد �سجلت ريت�شموند
هيل درجات عالية يف التعليم واالبتكار واملجتمع
والتنوع الثقايف .كما �أن لديها �أكرب عدد من
خرجي الهند�سة والعلوم والريا�ضيات.
و بالن�سبة ايل فانكوفر ذات جودة احلياة
املرتفعة فقد ح�صلت علي درجات عالية يف
البيئة العتدال مناخها ويف معيار املجتمع.
و جاءت واترلو ،التي تعترب موطن ًا لعدد كبري من
ال�شركات النا�شئة  ,يف املرتبة الأوىل يف معيار
التعليم ،ويف املرتبة الثانية يف االبتكار ،ويف
الثالثة يف االقت�صاد.
ورمباكانتالنقطةالأكرثاثارةللده�شةيفالتقرير
هي احتواءه على �سانت جونز يف نيوفاوندالند،
والتي حققتنقاط ًاعاليةب�شكلا�ستثنائييفجمال
ال�صحة  ,كما �سمحت ثروتها النفطية لها� أي�ضا
بتحقيقنتائج جيدةيفمعياراالقت�صاد.

   يبدو �أن الطبقة الو�سطى الأمريكية تواجه
مناف�سة قوية من مثيلتها يف كندا يف ت�صدر
الدخل الأعلي حول العامل ففي درا�سة قام بها
مركز  LISيف لوك�سمربج ات�ضح �أن متو�سط
الدخل بعد اقتطاع ال�ضريبة يف كندا هو �أكرب من
الواليات املتحدة،بالرغم من �أن الأخرية مازالت
تتفوق علي الكثري من الدول الأوربية .وا�ستندت
الدرا�سة علي االح�صائيات التي �أجريت على
مدى ال�سنوات ال  35املا�ضية،وقدمت مقارنات
تف�صيلية لفئات الدخل املختلفة يف خمتلف
البلدان مع مرور الوقت.مو�ضحة �أن معظم
العائالت االمريكية تدفع ثمن ًا باهظ ًا يف الوقت
احلا�ضر نتيجة للتفاوت املتزايد يف الأجور بني
فئات املجتمع.
وقد بينت الدرا�سة �أن متو�سط الدخل يف كندا
قد ت�ساوي مع الواليات املتحدة منذ عام 2010
عند م�ستوي � 75ألف لأ�سرة مكونة من � 4أفراد
يف الدولتني ،و�أنه علي الأغلب قد تخطي هذا
احلد يف ال�سنوات القليلة املا�ضية متفوقا علي
الواليات املتحدة� .أما فجوة الدخل بني الواليات
املتحدة والدول الأوروبية فقد
�ضاقت ل�صالح الأخرية.
بحيث اقرتبت الدخول يف
بريطانيا وهولندا وال�سويد
من الواليات املتحدة    .ورغم
هذه االح�صائيات امل�شجعة
عن الدخول يف كندا اال �أن
الطبقة الو�سطى الكندية
لديها �أي�ضا بع�ضا من

نواحي القلق .فقد قام موقع Nytimes
باجراء مقابالت مع العديد من الكنديني من
الطبقة الو�سطي و�س�ألهم عن مايثري قلقهم نحو
امل�ستقبل .و�أ�شارت املقابالت �إىل �أن العديد من
الكنديني يعتقدون �أن و�ضعهم �أف�ضل من �أمثالهم
يف الواليات املتحدة الأمريكية رغم اعرتافهم
�أنهم مل يعي�شوا هناك .وعلي حد تعبري ديبورا
مو�ستا�شي وهي تربوية بالغة من العمر  52عاما
تعي�ش يف تورنتو "اذا كان لديك عائلة لالنفاق
عليها بينما تنتمي ايل الطبقة الو�سطى ،ف�أنت
يف حلقة مفرغة و من ال�صعب للغاية االدخار
عندما ينبغي عليك تغطية نفقات احلياة يوميا"
ومع ذلك� ،أ�ضافت ال�سيدة مو�ستا�شي "�أعتقد
�أن الأمر �أ�صعب علي القاطنني يف الواليات
املتحدة  ".ولي�س لدي الكنديني �أي�ضا �شك يف �أن
ال�ضغوط املالية التي تواجهم �أقل من الأمريكني
بالن�سبة للتكاليف الطبية .ويعتقد الكثري منهم
�أن تدخل النقابات يف حتديد الأجور يح�سن من
رواتبهم و�أن ت�ضخم �أ�سعار املنازل لديهم هو �أقل
حدة من الواليات املتحدة الأمريكية.

هل املنتجات الأمريكية �أرخ�ص
بالفعل من مثيلتها الكندية؟

ينت�شر مفهوم �شائع ب�أن جميع الب�ضائع يف
الواليات املتحدة اقل �سعرا ب�شكل وا�ضح من
مثيلتها يف ال�سوق الكندي .وقد قامت املدونة
كري�ستال يل يف العام املا�ضي مبحاولة لو�ضع
هذه املقولة حيز االختبار ف�أجرت مقارنة بني
ا�سعار ال�سلع يف الدولتني ,وجلعل املقارنة �أكرث
دقة فقد اختارت نف�س املنتجات والعالمات
التجارية واملتجر .وكما تو�ضح �صور املقارنة

بالأ�سفل فقد جاءت النتيجة يف الأغلب
ل�صالح الواليات املتحدة ب�سعر اقل بن�سبة
ت�صل ايل  %38لنف�س ال�سلع يف كندا  ,ولكن
يف نف�س الوقت وجدت كري�ستال منتجات
تكلف يف كندا �أقل قليال من الواليات املتحدة
بن�سبة قد ت�صل ايل .%23
فيما يلي �صور املنتجات من متاجر تارجت
والتي كانت مو�ضع املقارنة.
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مفاج�أة كندية ا�سعدت
�سكان منطقة يف كاجلاري

املر�سال – تورنتو ا�ستيقظت العائالت يف منطقة
�سكنية يف كاجلاري علي مفاج�أة �سارة ,حيث
اكت�شفو حتويل �أحد املنازل املجاورة لهم ايل فرع
تيم هورتنز خالل الليل .ومل تقت�صر املفاج�أة
علي ذلك بل وجد ال�سكان بع�ض الهدايا التي
تركها لهم املقهي الكندي ال�شهري علي �أبواب
منازلهم .وجلعل الأمر يبدو �أكرث اثارة فقد ر�سم

جامعة كندية تبادر ب�إن�شاء
مرافق و�ضوء لطالبها امل�سلمني
املر�سال – تورنتو  ،تعترب كندا من الدول التي
ت�ستقطب العديد من امل�سلمني �سواء من خالل
البعثات الدرا�سية �أو من خالل املهاجرين �إليها،
واحرتام ًا للأديان و�إقامة ال�شعائر الدينية
بحرية وب�شكل علني فقد قررت جامعة ريجينا
ال�شهرية يف
كندا املبادرة
ب�إن�شاء مرافق
خا�صة للو�ضوء
للطالب
امل�سلمني،
لت�سهل عليهم
عملية الو�ضوء
وال�صالة �أثناء
تواجدهم
يف اجلامعة
للدرا�سة،
وقد بلغت تكلفة املبادرة � 35ألف دوالر كندي،
كما �أنها جاءت لتلبية احتياجات حوايل 700
طالب م�سلم وفق ًا ملا �صرح به �أحد امل�س�ؤولني
املر�سال – تورنتو ،تورونتو هي �أكرب مدن كندا
وعا�صمة مقاطعة �أونتاريو .ووفق ًا الح�صائيات
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،فان تورونتو
لديها ثاين �أعلى ن�سبة من ال�سكان املولودين يف
اخلارج بني مدن العامل بعد ميامي ،فلوريدا.
وتتميز تورنتو بعدم وجود جن�سية �أو ثقافة
معينة تهيمن على �سكانها املهاجرين ،فهي
واحدة من �أكرث مدن العامل تنوع ًا .هذا
التنوع الفريد يعطي املدينة نكهة فريدة.
فيما يلي بع�ض ا لأمور الفكاهية التي قد
ت�صادفها بينما تتجول يف تورنتو:
.1هذا احلاجز امل�ضحك حلجب
موقع بناء

من املر�ض ملدة ت�صل �إىل  50يوما.
وتنتقل العدوى عن طريق الفم .
تت�ضمن طرق الوقاية تقليل انت�شار
املر�ض باالنتقال من القرود
واخلنازير امل�صابة �إىل الإن�سان.

ميكن �إجراء هذا بفح�ص مثل هذه
احليوانات للك�شف عما �إذا كانت
م�صابة بالعدوى  ،وقتل احليوانات
امل�صابة والتخل�ص من �أج�سامها
بالطرق املنا�سبة .طهي اللحم
بالطريقة �صحيحة ،وارتداء مالب�س
واقية عند التعامل مع اللحم ميكن �أن
يكون مفيد ًا ،وكذلك ارتداء مالب�س
واقية و غ�سل الأيدي عند التواجد يف
ب�شخ�ص م�صاب.
الأماكن املحيطة
ٍ
يجب التعامل بحر�ص �شديد مع
عينات �سوائل اجل�سم والأن�سجة
للأ�شخا�ص امل�صابني.

.5هذه ال�شجرة الفنية!
ال�صورة من هاي بارك وهي �أكرب منتزه
يف تورونتو وي�ضم العديد من م�سارات امل�شي
و املرافق الريا�ضية ،والنباتات املتنوعة،
والبحريات اجلميلة ،ومالعب للأطفال.

.6الفتة "ممنوع املخدرات" يف
مطعم!
ا مما يجعلنا نت�سائل هل هي "م�سموحة"
خارجه يف تورنتو؟

تتمه من �ص ()1

يف �أحد املختربات الكبرية يف كندا
مت التو�صل �إىل عالج نهائى للفريو�س
امل�سبب ملر�ض حمى االيبوال ،حيث مت
فح�ص بنية الفريو�س وت�شريحه ومت
التو�صل �إىل انه يغطى ج�سم الفريو�س
الذى ي�شبة (دودة طويلة ذيلها ملتوى
حول نف�سه) "-بعد التكبري" -غ�شاء
بروتينى ومت التو�صل �إىل املادة التى
تخرتق هذا الغ�شاء لتقتل الفريو�س،
لكن حتى االن لي�س هناك معلومات
كافية عن طبيعة هذا االكت�شاف او
مدى �صالحيتة لال�ستخدام الب�شرى
ولعله يف امل�ستقبل القريب ميكن
التو�صل للعالج الكامل من هذا
الفريو�س .توجد �أربعة �أماكن ميكن
متييز فريو�س �إيبوال فيها وهي جنوب
ال�سودان وزائري والغابون و�ساحل
العاج .ففي هذه املناطق تنت�شر هذه
احلمى .وحوايل � %50إىل  %90من
املر�ضى بحمى الإيبوال ميوتون.

يف اجلامعة .وقد �شملت املبادرة ان�شاء ما�سمته
اجلامعة "�أحوا�ض للأقدام" يف حمامات الطلبة
الذكور واالناث .ومن اجلدير بالذكر �أن هذه
املرافق قد �أن�ش�أت وفق ًا لأحدث املعايري التي
يتفوق فيها الغرب،و�سوف يقام احتفال بافتتاح
هذه املرافق
من قبل طلبة
اجلامعةامل�سلمني
يف يوم � 2أكتوبر.
وكان من الالفت
االهتمام املميز
بهذه املرافق،
الأمر الذي
القى ا�ستح�سان
مرتادي موقع
"في�س بوك"
الذين مدحوا
الفكرة وو�صفوها ب�أنها اهتمام غربي ب�شعائر
الإ�سالم وامل�سلمني يفوق ما يوجد يف بع�ض
البلدان العربية والإ�سالمية.

�أمور م�ضحكة لن تراها اال يف تورنتو!

كيم كاردي�شان هي ممثلة وعار�ضة وم�صممة
�أزياء .عرف عنها ظهورها �ضمن الأحداث
الفنية وبرامج الواقع التلفزيونية  .يف مايو
 2014تزوجت من كانييه وي�ست يف حفل
�أ�سطوري يف �إيطاليا .وينبغي علينا االنتظار
قليال لنعرف ان كان زواجها �سوف ينتهي �أوال �أم
البناء يف هذا املوقع يف تورنتو!

فريو�س حمى الإيبوال وخطره العاملي

العاملون يف املقهي �أ�شكال ملونة علي �أر�صفة
ال�شارع لتقود ال�سكان ايل اكت�شاف وجود الفرع
اجلديد الذي يتميز بطابع عائلي دافئ .فيما يلي
بع�ض ال�صور من املفاج�أة املمتعة.

.2مباراة يف ال�شارع ب�أزياء
الأبطال اخلارقني
العبني يف تورنتو يحتفلون باجلو الدافئ
اال�ستثنائي يف يناير 2013

ت�شريع كندي جديد لتقليل فجوة
اال�سعار بني كندا والواليات املتحدة

ت�ستعد احلكومة االحتادية الكندية لو�ضع ت�شريع
يف اخلريف املقبل  2015يف حماولة لت�ضييق
الفجوة بني �سعر امل�ستهلك يف كندا والواليات
املتحدة .كان االقرتاح جزءا رئي�سيا من جدول
�أعمال خطة "امل�ستهلك �أوال" خالل فرباير
املا�ضي و�سط حتذيرات من ال�صناعة �أن
الفكرة غري قابلة للتطبيق وال ميكن فر�ضها علي
اي حال .ومن املتوقع �أن يكون الت�شريع املقرتح
جزءا من م�شروع تنفيذ امليزانية يف خريف هذا
العام .و�سوف ي�صعب علي �أي �أحد من اجلمهور
�أو املعار�ضة الوقوف �ضد هذه الفكرة حيث �أن
من زار الواليات املتحدة يف الآونة الأخرية يعرف
جيدا ان املنتجات �أرخ�ص كثريا هناك ،حتى
ال�سلع التي يتم �إنتاجها هنا يف كندا.

ويحذر النقاد �أن اخلطة املقرتحة �سوف جترب
مكتب املناف�سة الكندي (Competition
 )Bureauعلي توظيف املزيد من املحققني،
من �أجل التدقيق كل خطوة من �سل�سلة التوريد
وحتديد ماهي الأ�سعار الأعلى مما هي عليه
يف الواليات املتحدة وما �إذا كانت تلك اال�سعار
املرتفعة مربرة .وقد �أثريت هذه املخاوف يف
الربيع املا�ضي من قبل جمموعات ال�صناعة يف
م�شاورات مع مكتب رئي�س الوزراء.

 .3حتويل مرافق املدينة ايل
�شخ�صيات كارتونية م�ضحكة
ال يفتقر مواطني تورنتو ايل ح�س الفكاهة
واخليال الالزمني لتحويل املرافق العادية
ايل �شخ�صيات م�ضحكة متنح احلياة
ل�شوراع مدينتهم.

.7متحف خم�ص�ص للأحذية
يجمع متحف باتا ايف تورنتو لأحذية من
خمتلف �أنحاء العامل ويعر�ضها .وتتوفر فيه
�أربعة معار�ض .حتتوي علي زهاء 10000
مادة عرب التاريخ حتى وقتنا الراهن ،وهو
يع ُّد املتحف الأكرب ورمبا الوحيد يف القارة
الأمريكية املتخ�ص�ص بالأحذية.

 .8مبنا�سبة ذكر احليوانات،
قد تري هذا الطائر الغا�ضب!
يبدو �أن طيور تورنتو مثقفة �أي�ضا وت�ستطيع
قراءة الالفتات!
.4ال�سخرية من عمدة تورنتو بحملة
فكاهيةملر�شحنيخياليني!

روب فورد هو عمدة تورنتو وقد �أثار
اجلدل علي مدار العام املا�ضي لتورطه
يف االدمان وتعاطي الكحول باال�ضافة ايل
�سلوكه العدواين .وهاهم "التورنتيون"
ي�ستغلون �أطرف مايف الق�صة ويحولونها
ايل فكاهة يتندرون بها �أي�ضا.
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�إحتفاالت جمعية الأردنيني الكنديني بعيد اال�ضحى املبارك
املر�سال  -تورنتو� :أحيت جمعية الأردنيني
الكنديني بالتعاون مع البيت العراقي يف
تورنتو �إحتفا ًال كبري ًا مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
املبارك ،وذلك يف يوم الأحد املوافق 5
ت�شرين االول -اكتوبر  ،2014ال�ساعة
اخلام�سه م�سا ًء ،يف �صالة مطاعم �شهريار
احلديثه يف مدينة مي�سي�ساغا ،كندا .
وقد ح�ضر احلفل عدد كبري مبا يقارب عن
� 300شخ�ص ،من �أبناء اجلاليه الأردنيه
من خمتلف الع�شائر والعوائل الأردنيه من
جميع انحاء اململكه الأردنيه الها�شمية،
بالأ�ضافة اىل العديد من �أبناء اجلاليه
العراقيه والعربية والكندية على حد ًا �سواء.
و�شرف احلفل ك�ضيوف �شرف كل من:
النائب الفيدرايل ملنطقة �سرتيت فل �سعادة
النائب براد بط نيابة عن رئي�س حكومة
كندا ال�سيد �ستيفن هاربر ،ووزير الهجره
واجلن�سيه الكندي ال�سابق ملحافظة اونتاريو
ال�سيد توين روبرك ،نيابة عن رئي�سة حكومة
اونتاريا ال�سيده كاثلني ون ،واملر�شح لرئا�سة
بلدية مدينة م�سي�ساغا معايل ال�سيد �ستيف
ماهوين ،واملر�شحة كع�ضو ملجل�س مدينة

م�سي�ساجا عن دائرة رقم  6ال�سيدة غادة
ملك من �أ�صل م�صري ،ورئي�س اجلاليه
الهنديه الكنديه ال�سيد بتال ،ورئي�س اجلاليه
ال�صينيه الكنديه الدكتور تان وغريهم من
كبار ال�شخ�صيات العربيه والكنديه.
وقد �أ�ستهل احلفل بال�سالم امللكي الأردين
وال�سالم امللكي الكندي والن�شيد الوطني
العراقي ،ثم القى اال�ستاذ زياد مالوي
فريحات رئي�س جمعية الأردنيني الكنديني
كلمة ترحيبيه بال�ضيوف الكرام� ،أ�شاد فيها
بدور جمعية الأردنيني الكنديني ودورهم
الفعال يف مبادرة التوا�صل مع ابناء
اجلالية الأردنية والعربيه ،وا�شراكهم يف
تلك املنا�سبات والأحتفاالت ال�سعيده التي
تقيمها اجلمعية ،كما وجه ال�شكر اىل جميع
اع�ضاء الهيئة الأداريه على جهودهم الكبريه
يف �إجناح هذا احلفل ،وا�شار اىل التنوع
الثقايف والديني والعرقي للح�ضور من العرب
والكنديني ،و�أكد على �أهمية مبد�أ امل�ساواة
ما بني الأجنا�س على اختالف �أديانهم
و�أ�صولهم ،وهي من اهم املبادئ التي يحث
عليه ديننا الأ�سالمي احلنيف وكما تعلمناه

من ابائنا واجدادنا .
ثم القى ك ًال من �سعادة النائب الفيدرايل
ال�سيد براد بط كلمه تقل فيها حتيات وتهاين
رئي�س حكومة كندا ،معتذر ًا عنه لعدم متكنه
من احل�ضور وذلك النعقاد جل�سه طارئه
للربملان الكندي يف اوتاوا ،ملناق�شه الو�ضع
الراهن يف ال�شرق االو�سط.
ثم تبعه �سعادة الوزير ال�سابق واملر�شح
حالي ًا لرئا�سة بلدية مي�سي�ساغا ال�سيد �ستيف
ماهوين ،وال�سيدة غادة ملك يف كلمات
ا�شادو فيها بجهود اجلمعية برئا�سة اال�ستاذ
زياد فريحات وهنئوا فيها اجلاليه الأردنيه
والعراقيه والعربية وجميع امل�سلمني يف كندا
بعيد الأ�ضحى املبارك .كما وجهوا مزيد ًا
من ال�شكر اىل جمعية الأردنيني الكنديني
على �إقامة هذا احلفل الكبري ،وا�شادوا اىل
مدى الت�سامح الديني والفكري والعقائدي
ما بني ا�صحاب الديانات ال�سماويه الثالث:
الأ�سالم وامل�سيحيه واليهوديه يف كندا .ثم
حتدث معايل وزيرالهجرة واجلن�سية الكندي
ال�سابق ملحافظة اونتاريو واملمثل الر�سمي
لرئي�سة حكومة اونتاريو ال�سيد توين روبرك،

ا�شاد بجهود اال�ستاذ زياد فريحات يف
اخلدمة والتطوع ل�صالح جاليته وجمتمعه
منذ معرفته له قبل حوايل  35عام ًا .ثم
قدم له تيابة عن رئي�سة حكومة اونتاريو
و�سام احلكومه ور�سالة تهنئة مبنا�سبة عيد
اال�ضحى املبارك .
هذا وقد اداراحلفل ال�سيد اال�ستاذ
زياد فريحات بالتعاون مع ال�سيد حممد
اجلوراين رئي�س البيت العراقي و�صاحب
راديو وتلفزيون فجر ميديا احلفل الذي قام
م�شكور ًا بتغطيه احلفل بال�صور والفيديو
ليبث يف برامج راديو و تلفزيون فجر ميديا.
كما قدمت مطاعم �شهريار الع�شاء الفاخر
من املقبالت واملاكوالت وامل�شاوي العربيه
ال�شهيه للمدعويني ،التي امتازت بطعمها
ال�شهي اللذيذ  ،واجلل�سه املريحة واخلدمات
املميزه وال�سريعه .وكان كل ذلك على انغام
الفنان الكبري فريد اخلام�س الذي �أحيا
احلفل مقدم ًا و�صالته الغنائيه ،ب�صوته
اجلميل العذب وبابداع منقطع النظري
اعجب احل�ضور ،حيث رق�صوا ودبكوا فرحني
بغنائه وعزفه اجلميل املبدع على االالت

العزف وااليقاع.
وقد تخلل احلفل اقامة م�سابقة بعنوان
(كنداعرب ايدل) قدم فيها بع�ض امل�شاركني
من احل�ضور و�صالت من الغناء او العزف
على البيانو او الرق�ص والدبكه او الدف
على الطبل ،وقد خ�ضعت امل�سابقه اىل
التحكيم من قبل حمكمني ،كالفنان وائل
فيا�ض واالن�سه �أين �أنقكجيان واال�ستاذ
زياد مالوي فريحات وال�سيد مايكل واالن�سه
�ضحى ،وقدمت ال�شهادات للفائزين االوائل
يف امل�سابقه.
كما قدمت ال�سيده اميان االبي�ض الوكيله
العقاريهلبيعو�شراءالعقاراتال�سكنيهالتجاريه
والأ�ستثماريه ،جمموعة كبريه من الهدايا
لالطفال الذين ابتهجوا وفرحوا بها.
هذا وقد ح�ضر احلفل الفنان الكبري
امل�شهورالأ�ستاذ وائل فيا�ض ومديرة اعماله
اخلا�صهاالن�سه�أين�أنقكجيانتطوع ُام�شكورين،
الذين تر�أ�سو فريق التحكيم مل�سابقة كندا عرب
ايدل ،ثم اطرب الفنان وائل ب�صوته العذاب
والرائع احل�ضور بو�صله غنائيه رائعه.
ويف نهاية احلفل �شكر الأ�ستاذ زياد مالوي

فريحات رئي�س جمعية الأردنيني الكنديني
احل�ضور ونيابة عن البيت العراقي املدعويني
على م�شاركتهم يف هذا احلفل الكبري
مبنا�سبه عيد الأ�ضحى هذه املنا�سبه العزيزه
على قلب كل عربي وم�سلم.
وبهذه املنا�سبه ي�سعدنا وي�شرفنا التوجه
نوجه بجزيل ال�شكر والعرفان اىل كل من
الأ�ستاذ خالد مريزا وال�سيد ال ابراهيم
(الوكالء العقاريون امل�شهورين واملعروفني
بخدماتهم املميزه يف بيع و�شراء العقارات
ال�سكنيه والتجاريه) ،لرعايتهم لهذا احلفل.
كما نوجه ال�شكر كذلك اىل ال�سيده �إح�سان
�سعيد وال�سيد حممد البندقجي ،وال�سيده
اميان االبي�ض واىل �صاحب حمالت ملك
البقالوه ،واىل االن�سه ليندا يو�سف �صاحبة
حمالت �شوفونا للزهور واىل ال�سيد حممد
اجلوراين والفنان الكبري فريد اخلام�س،
مع بالغ ال�شكر واالمتنان للفنان الكبري
املبدع وائل فيا�ض ومديرة اعماله االن�سه
�أين �أنقكجيان .واىل جميع من �ساهم ،ح�ضر
او�شارك باحلفل بارك اهلل فيكم جميع ًا
وكل عام وانتم بالف الف خري
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Jordanian Canadian Society Eid Party
AL-MersalToronto:
The
President of the Jordanian
Canadian Society (JCS) issued
this public letter on the occasion
of Eid AL-Adha Celebrations:Dear friends; On behalf of the
board members of JCS and
myself, I would like to thank you
all very much for helping us in
hosting, organizing, promoting,
facilitating, and sponsoring
the first Jordanian Canadian
Society's Eid Al-Adha Party
in co-operation with the Iraqi
House of Toronto…! Your highly
appreciated help and support, has
made our party quite a success,
much fun, enjoyable, and very
memorable…!
Thanks to all our Guests of
honour, which included a long
list of; Family and Friends,
Community Members, Business
Associates, VIP's, Dignitaries
and political representatives
from all levels of Governments.
Some of our VIP and dignitary list
who attended the party included;
The Hon. Brad Butt, Federal
MP for Streetsville, representing
The Hon. Stephen Harper,
Prime Minister of Canada, The
Hon. Tony Ruprchet, previous
Minister of Multiculturalism
and Citizenship, representing the
Hon. Kathleen Wynne, Premier
of the Province of Ontario,
The Hon. Steven Mahoney,
Mayoralty Candidate for the
City of Mississauga, Ms. Ghada
Melek, who is running as a
candidate for Ward 6 Council
in the City of Mississauga,
Dr. Tam representing the
Chinese Community and Dr.
Patal representing the Indian
Community,
along
with
many others Dignitaries and
honourable members of our
Arab/Canadian community.
Thanks to the Iraqi Community
represented by Mr. Mohammed
AL-Jurany, president of Iraqi
House of Toronto and president
of FJR Media, for joining our
party, with many thanks to
FJR Media for volunteering to
tape and cover the event for
airing on their Arabic TV show
broadcasted on the Rogers’
Network, and for our lead
singer Mr. Farid AlKhamis for

volunteering to entertain us with
his beautiful voice and musical
talent all night long.
Many thanks to all our Jordanian
and Arab Community members
from all parts of the Middle
East, who attended the party,
young and old, children and
children at heart, as well as to
all our Sponsors for helping us
cover some of the costs of this
event. Some of those sponsors
are: Mr. Khalid Mirza and Mr. Al
Ibrahim both from Royal LePage
Real Estate; Ms. Ihsan Said
from Home Life Victory, Ms.
Eiman Alabiadh from Kingsway
Real Estate, Ms. Alexandra
Czerwinski, Lead Designer/
Manager from Old Mill Flower
& Gift Shoppe and Ms. Linda
Yousif, from Flowers-C-US.
A special thanks to the owners
and representatives of the
Shahrayar Banquet Hall, for
their excellent service and
accommodation and to Mirna
Serreddine, from "Ask Mirna
TV" and last but not least, to
all CDC Group of Companies,
CDC Limo, CDC Tour &
Travel, Canadian Arab Network
and AL-Mersal Newspaper’s
management and staff for all
their contribution volunteering,
hard work and efforts.
With our special appreciation
and heartfelt thanks to our Guest
of Honour, the amazing one and
only Arab Canadian Superstar,
Singer and Entertainer and song
writer, Mr. Wael Fayad and his
lovely companion and manager
Ms. Anny Ingejikian, who both
volunteered as chief judges for
the Canadian Arab Network’s
“Canadian Arab Idol” contest.
During the event, Wael graced us
with his generosity in entertaining
the crowd with his lovely voice by
singing many lovely songs.
In closing, we are pleased to
bring you some of the event
pictures that we captured during
the celebration an we hope, that
you all had a very happy and
wonderful Eid celebrations with
all the best wishes for you and
your families for a happy, healthy,
safe and prosperous upcoming
Muslim New year, and May God
bless you all…!
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مزيد من �صور �إحتفاالت جمعية الأردنيني الكنديني بعيد اال�ضحى املبارك
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MORE PICTURES FROM THE EID PARTY

